
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové novinky L.O.L. Surprise! 

Jaro 2022 

 

  



Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Jarní novinky z řady L.O.L. Surprise! 

L.O.L. Surprise! Velikonoční série 

S příchodem jara obměnily své outfity i oblíbené L.O.L. Surprise! panenky. 

Místo tradiční velikonoční výslužky si tak můžete vykoledovat rozkošnou 

Candy Q.T. nebo Boss Bunny s roztomilými králičími oušky. Spolu s těmito 

exkluzivními postavičkami se v balení ukrývá 7 různých doplňků, díky 

kterým bude hra ještě zábavnější, a sběratelský plakátek. 

Doporučená prodejní cena panenky z L.O.L. Surprise! Velikonoční série je 

339 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/p1tBGCHJv8kXjj8 

L.O.L. Surprise! Den země 

V rámci oslav Dne Země, který připadá na 22. dubna, přichází 

značka L.O.L. Surprise! s limitovanou edicí panenek s motivy 

ochrany přírody. Jejich ikonický kulatý obal je tentokrát vyroben 

z papíru. V této ekologicky zaměřené řadě můžete najít stylovou 

Grow Grl, která miluje zahradničení, nebo Earth BB, velkou 

milovnici přírody. Pod papírovým obalem postupně odhalíte 7 

drobných doplňků pro panenku. 

Doporučená prodejní cena panenky ze série L.O.L. Surprise! Den země je 339 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/R6jv4IlqPFzzX85 

L.O.L. Surprise! OMG Narozeninová velká ségra – Miss Celebrate 

Úchvatná OMG Narozeninová velká ségra je středem pozornosti, kamkoliv vkročí. 

A to nejen díky své velikosti 23 cm, ale také pro bláznivé růžové afro, třpytivé 

doplňky a strhující outfit. Jelikož naprosto zbožňuje večírky, je skvělým dárkem 

k narozeninám pro vaši dcerku nebo její kamarádku. L.O.L. Surprise! OMG 

Narozeninová ségra má připraveno přes 20 překvapení a řadu trendy oblečků, 

díky kterým lze vytvořit až 5 různých looků.  

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! OMG Narozeninové ségry je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/4R1G3My1TtnQ17E 

L.O.L. Surprise! Nábytek s panenkou, série 5 

Kdo by nemiloval L.O.L. panenky? Jejich roztomilý vzhled a stylové 

outfity si získají srdce každé malé slečny. L.O.L. Surprise! přichází 

s dalšími 4 druhy oblíbeného nábytku. Se Sk8er Grrrl můžete 

vyrazit na cestu letadlem, Suite Princess vám zase ráda ukáže svůj 

vymazlený pokojíček. Chcete se cítit jako v tropickém ráji? 

Navštivte Vacay Babe v jejím luxusním apartmánu s vířivkou a pak 

můžete vyrazit zahnat hlad do Snack baru, kde obsluhuje stylová 

Rip Tide. K Nábytku s panenkou z 5. série si můžete pořídit rovnou 

celý OMG Dům 2 a přidat do něj nové ultra moderní vybavení. 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Nábytku s panenkou, série 5, je 439 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/KVewJp6YN4M3SA2 

L.O.L. Surprise! Sportovní hvězdy basketbalu 

Tyto L.O.L. Surprise! panenky milují basketbal a nenechají si ujít 

žádný zápas. Kulatý obal vypadá jako basketbalový míč, ale můžete 

ho používat i jako stylovou kabelku. Uvnitř se ukrývá třpytivá 

panenka a 8 doplňků. Zkuste dát malé basketbalistce napít a uvidíte, 

čím vás překvapí. Může plakat, plivat vodu nebo čůrat. Celkem 

můžete nasbírat 12 různých basketbalistek ze dvou konkurenčních 

týmů. Kulatý obal lze zároveň použít jako stojan na panenku a 

sběratelskou kartičku. 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Sportovních hvězd basketbalu je 379 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/a3Rz72Ju7jDiqeM 

L.O.L. Surprise! OMG Velká ségra (OMG Core Doll) 

OMG Velké ségry jsou velkými milovnicemi módy a každá se pyšní originálním 

stylem. Jejich krásné vlasy navíc můžete česat do rozličných účesů. Jak už 

napovídá samotné jméno Neonlicious, tato ségra miluje pestré neonové barvy a 

její módní vkus je velmi výstřední. Swag dává přednost ležérnímu oblečení, jehož 

jednotlivé kousky spolu ovšem vždy perfektně ladí. Lady Diva je zase ráda 

středem pozornosti a nebojí se ani odvážnějších módních kreací. Royal Bee 

působí za všech okolností velmi žensky a stylově. Všechny čtyři panenky mají 

ohebné klouby a díky tomu je manipulace s nimi daleko snazší.  

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! OMG Velké ségry (OMG Core Dolls) 

je 699 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/dx0yqQOZwBxibuE 

L.O.L. Surprise! Valentýnská série 

Tato limitovaná edice L.O.L. Surprise! panenek je inspirována svátkem všech 

zamilovaných. Rozkošná holčička Pink Baby a roztomilý kluk Tough Guy se 

chystají na valentýnské rande, a tak si dali záležet i na svých outfitech. Obal 

obsahuje valentýnskou panenku a také 7 překvapení, které budete postupně 

odhalovat.  

Doporučená prodejní cena panenky z L.O.L. Surprise! Valentýnské série 

je 339 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/tSepq25gluCLDBN 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

L.O.L. Surprise! Tweens panenky, série 2 

Oblíbené Tweens panenky přicházejí v nové podobě! L.O.L. Surprise! Tweens jsou větší 

sestry L.O.L. panenek a zároveň mladší sestřičky OMG Velkých séger. Tweens panenky 

mají navíc ohebné klouby na rukou i nohou, díky čemuž je hra s nimi ještě zábavnější. 

Během rozbalování narazíte na 15 různých doplňků – od náušnic, kabelek až po hřeben 

na vlasy a další drobnosti, které parádnice Tweens určitě využijí. Obal lze použít jako 

ložnici pro panenky. 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Tweens, série 2, je 649 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/68GgrJJuBBE7Gcv 

L.O.L. Surprise! Mini ségry 

Seznamte se s mini verzí oblíbených OMG Velkých séger. Rozkošná 

miniaturní panenka vypadá téměř jako kopie své starší ségry. Je 

schovaná v kulatém obalu, který je zároveň jejím pokojíčkem. 

Celkem můžete nasbírat až 18 druhů L.O.L. Surprise! Mini séger a 

každá z nich má jiný outfit i styl pokojíku.  

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Mini séger je 209 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/SO8B2uymTANWlW1 

L.O.L. Surprise! OMG Velká ségra, série 5 

L.O.L. Surprise! OMG Velké ségry milují módu a často experimentují s různými 

kombinacemi oblečení. I proto jsou velkým módním vzorem svým mladším L.O.L. 

Surprise! sestřičkám. Skatepark Q.T. si ráda vyjede ven na svém skatu, a tak 

upřednostňuje ležérnější outfit. Trendsetter ségra si na svém vzhledu dává 

záležet a jednotlivé kousky k sobě vždy perfektně ladí. Díky ohebným kloubům na 

nohou a rukou je manipulace s panenkami daleko snazší. V každém balení 

najdete 20 různých doplňků, jako jsou boty, stojánek na panenku nebo další 

outfit. Balení lze zároveň použít jako šatnu pro OMG Velkou ségru nebo pro 4 

L.O.L. panenky. 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! OMG Velkých séger, série 5, je 969 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/vqvXV4qS2fL65LS 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

L.O.L. Surprise! Královský box plný překvapení 

Která holčička by se nechtěla stát princeznou, nebo 

dokonce královnou? Tento sen si mohou splnit 

s L.O.L. Surprise! Královským boxem plným 

překvapení. Ukrývá totiž limitovanou edici Velké 

ségry – Královny a bohatý šatník plný oblečků, bot i 

kabelek. Královně tak můžete vyzkoušet až 125 

různých looků. Který bude panence podle vás nejvíc 

slušet? Panenku pak můžete vystavit na stojánku 

v dětském pokojíčku. Má také ohebné klouby na 

rukou a nohou, takže se vám bude snadno oblékat. 

Ale Královna ukrývá ještě jedno tajemství. Zkuste ji 

dát pod UV světlo nebo na sluníčko a změní se jí 

barva vlasů! 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Královského boxu plného překvapení je 1 639 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/TkbmpPDi4ConCz0 

L.O.L. Surprise! Mini rodinka 

Kdo by nemiloval L.O.L. Surprise! panenky? Nyní si 

můžete pořídit celou jejich rodinu v miniaturní verzi. 

L.O.L. Surprise! Mini rodinka obsahuje L.O.L. panenku, 

její OMG Velkou ségru a L.O.L. zvířátko v mini verzi. 

Každá koule je jiná, obsahuje jiné pokojíčky i 3 panenky. 

Rodinky mezi sebou můžete různě kombinovat. 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Mini 

rodinky je 359 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Bw4fOAmqsmjU3pQ 

L.O.L. Surprise! Hair Hair Hair Vlasatice 

Pestrobarevný svět účesů – to jsou nové Vlasatice L.O.L. Surprise! Hair Hair Hair! Jejich 

překrásné vlásky můžete česat do rozličných tvarů. Při rozbalování panenky narazíte na 

15 doplňků, které malá parádnice určitě ocení. Zkuste ji také namočit do teplé nebo 

studené vody a sledujte, jak mění barvu! Krabička, ve které je panenka uložena, může 

zároveň sloužit jako kadeřnický salón. Celkem můžete nasbírat 6 druhů těchto 

rozkošných panenek s krásnými vlásky. 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Hair Hair Hair Vlasatic je 439 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/ZWCSFDuIpnTTVG2 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

L.O.L. Surprise! Rok tygra 

Věděli jste, že letošní lunární rok podle čínského kalendáře je ve 

znamení tygra? Nová řada L.O.L. Surprise! panenek je tímto 

impozantním silným zvířetem inspirována. V limitované tygří edici 

můžete narazit na L.O.L. panenku nebo také na zvířátko. V kulatém 

balení je 8 různých překvapení v podobě doplňků pro postavičku. 

Doporučená prodejní cena postavičky ze série L.O.L. Surprise! Rok 

tygra je 339 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/fpiOfZ98C6G4TB6 

L.O.L. Surprise! OMG Královna 

Zbrusu nové L.O.L. Surprise! OMG Královny jsou skutečnými divami. Mají se rády 

takové, jaké jsou, a jejich módní styl je ještě divočejší a odváženější než u 

klasických OMG Velkých séger. Každá z panenek má dokonalý make-up, 

propracovaný účes i outfit, navíc v balení je přes 20 různých doplňků. Strhující 

fialový obleček a vlasy dlouhé až na zem – to je úchvatná Runaway Diva. Sways 

má zase ráda ležérnější afroamerický styl plný barev. Miss Divine a Prism jsou 

velké kamarádky a jejich outfity i účesy jsou vždy naprosto bezchybné. Všechny 

OMG Královny mají ohebné klouby, a tak je hra s nimi ještě o něco zábavnější.  

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! OMG Královny je 1 039 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/ELwx1zafWOXtQBc 

L.O.L. Surprise! Královna 

L.O.L. Surprise! panenky vstupují do vysoké společnosti a staly 

se z nich Královny. Roztomilé panenky mají nyní korunu, a 

pokud zrovna nebudou sedět na trůně, můžete jejich krásu 

vystavit na odiv v praktickém stojánku. Při rozbalování kulatého 

obalu odhalíte 8 doplňků hodných královského postavení L.O.L. 

panenky. Zkuste ji také namočit do ledové či teplé vody nebo jí 

dát napít z královské lahvičky a uvidíte, zda změní barvu, nebo 

vás překvapí něčím jiným. Celkem můžete nasbírat 12 L.O.L. 

Surprise! Královen. 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Královny je 389 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/F33ZwfHvOuRlhWU 
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 L.O.L. Surprise! Minibus 

Co takhle vyrazit na výlet? S novým L.O.L. Surprise! 

Minibusem je to hračka. Panenky v něm mohou 

objevovat svět a zažít spoustu nových dobrodružství. 

Není to však jen obytné auto, ale panenky jej mohou 

používat i jako pojízdný bufet, stage pro jejich show či 

jako herní zónu s tanečním parketem. Pro pohodlné 

cestování nabízí prostředí útulného karavanu s jídlem, 

pitím, posezením i spoustou dalších doplňků. Když 

pojedou panenky jen na krátký výlet, lze z Minibusu 

udělat i běžné auto. Tento Minibus je vhodný pro 

postavičky z Mini série. 

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! Minibusu je 1 299 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/D6kbjaWPWMqyl6w 

L.O.L. Surprise! OMG Velká ségra sportovkyně 

Dvě zbrusu nové OMG Velké ségry se věnují svému oblíbenému sportu. Kicks Babe 

hraje fotbal, Skate Boss se zase věnuje bruslení. Panenky mají třpytivé outfity a v balení 

najdete přes 20 doplňků, kterými doladí svůj outfit nebo se jim budou hodit při 

sportování. V balení je nejen L.O.L. Surprise! OMG Velká ségra sportovkyně, ale také 

stylový sportovní obleček a další překvapení. Obal je zároveň možné použít jako hrací 

podložku.  

Doporučená prodejní cena L.O.L. Surprise! OMG Velké ségry sportovkyně je 969 Kč. 

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/ZBHIZyepbTWU6Hy 
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Produktové novinky Rainbow High 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Jarní novinky ze série Rainbow High 

Rainbow High Tajný deník 

Tajný deník z edice Rainbow High je nezbytností pro každého budoucího 

umělce. Do notesu s originálním Rainbow High designem si můžete zapisovat 

nápady, poznámky, kreslit módní návrhy, vlepovat fotky, nebo si každý den 

zapisovat své postřehy či pocity. Aby byl deník vždy v bezpečí před zvídavými 

zraky, zamkněte zlatý kovový zámek a klíč od něj můžete nosit na krásném 

řetízku na krku.  

Doporučená cena Rainbow High Tajného deníku je 1 039 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/wwbmRpqqbSAlf1R 

Rainbow High Letní fashion panenka 

Úchvatná Bella Parker se svými přáteli vyrazila na pláž. Je to nejstylovější partička, která 

si přišla užít slunečného počasí u moře. Těchto šest dívek a jeden kluk vypadají, jako 

když právě slezli z přehlídkového mola. Jejich stylové plavky, župany, klobouky a 

plážové tašky kopírují poslední módní trendy. Panenky mají vyměnitelné nohy v 

kolenním kloubu a v balení náhradní nohy, aby mohly nosit rovné sandály i boty na 

podpatcích. Chlapec Finn Rosado nemá vyměnitelné nohy, ale má v balení surfovací 

prkno, na kterém může sjíždět mořské vlny. Na prkno se mohou postavit všechny 

postavičky ze série. Pro snadnější oblékání mají také odnímatelné ruce v zápěstí. 

Doporučená cena Rainbow High Letní fashion panenky je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/3z4G5R65BWkKEOs 

Rainbow High Duhový bazén 

Panenky Rainbow High už se nemohou 

dočkat léta. Slunečné počasí si mohou 

plnými doušky užívat v Duhovém bazénu 

z edice Rainbow High, který mění barvy. 

Neopakovatelnou scenérii vytvoří duhové 

LED podsvícení, a párty tak bude mít 

nezapomenutelnou atmosféru. 

Samozřejmě nechybí ani vybavení 

v podobě barových židlí, lehátek a 

slunečníků, které panenkám v parném dni 

poskytnou trochu stínu k odpočinku.  

Doporučená cena Rainbow High Duhového bazénu je 2 339 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/xnMGsPheE50UIly 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 
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Rainbow High Sběratelská panenka Lily Cheng – Rok tygra 

Lunární kalendář je tento rok ve znamení majestátního tygra. Rainbow High slaví 

čínský Nový rok zbrusu novou sběratelskou panenkou Lily Cheng. Lily má dva 

překrásné outfity. Jeden je inspirován tradiční čínskou kulturou. Šaty mají jemnou 

zlatou výšivku a jako doplněk je k nim vějíř s lisovanými tyčkami. Pro méně oficiální 

příležitosti má panenka ještě druhý ležérnější outfit. Chloubou Lily Cheng jsou její 

tmavé dlouhé vlasy, které můžete česat a vytvářet všelijaké účesy. Součástí balení jsou 

i doplňky, jako je stojan na panenku, ramínka na její oblečky, náušnice, peněženka a 

řada dalších.  

Doporučená cena Rainbow High Sběratelské panenky Lily Cheng – Rok tygra je 1 899 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/TcSyLr0RpJH1pH9 

Rainbow High Fashion panenka – Kia Hart 

Fashion panenky poznáte na první pohled podle krásných česatelných vlásků, 

dlouhých řas a všudypřítomného motivu duhy. Stylová Kia Hart má dva krásné 

outfity v pastelových odstínech a spoustu dalších doplňků. Její dlouhé růžové vlásky 

můžete česat do různých účesů. Panenka má navíc ohebné klouby, takže hraní bude 

ještě větší zábava. Kia Hart je zabalená v dárkovém balení se stuhou, a tak může být 

pěkným dárkem k narozeninám nebo jiné slavnostní příležitosti.  

Doporučená cena Rainbow High Fashion panenky – Kii Hart je 1 219 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/bG9Ck0jLf9oHP3t 

Rainbow High Junior fashion panenka 

Seznamte se s novými členy Rainbow High rodinky! Junior fashion panenky jsou 

mladšími verzemi populárních Rainbow High Fashion panenek. Ruby, Poppy, 

Skyler, Jade, Sunny i Violet chodí na základní školu do stejné třídy. Už nyní je 

však jasné, že vkus i originální módní styl mají stejně vytříbený jako jejich starší 

sestřičky. V balení najdete nejen panenku, ale také spoustu různých doplňků, 

jako je školní batoh, sešit či hřeben na jejich krásné dlouhé vlásky.  

Doporučená cena Rainbow High Junior fashion panenky je 779 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/PchNfD0DV0dQnSL 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové novinky Na! Na! Na! Surprise 

Jaro 2022 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Jarní novinky ze série Na! Na! Na! Surprise! 

Na! Na! Na! Surprise Panenka a stylová kabelka 2v1 

Oblíbená měkoučká Na! Na! Na! Surprise Panenka miluje 

zvířátka, a proto má vždy u sebe pestrobarevnou kabelku na 

zip ve zvířecím stylu, kterou si děti mohou připnout na 

batoh. Rozkošné panenky mají uhrančivý pohled, dlouhé 

řasy a krásné vlásky. Kabelka je vyrobená ze zářivé metalické 

látky v kombinaci s dalšími materiály. Panenka i zvířecí 

kabelka je ukrytá v průhledném balení, takže je na první 

pohled jasné, o jakou panenku jde. Na čepičce je kulatá 

visačka se jménem panenky, datem narození i 

charakteristikou její osobnosti. Celkem můžete narazit na 4 

druhy Na! Na! Na! Panenek a jednoho rošťáka. 

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Panenky a stylové kabelky 2v1 je 779 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/o2UXaZfP5XXkqXo 

Na! Na! Na! Surprise Zamilovaná panenka 

Vyznat lásku lze mnoha způsoby. Nová Zamilovaná panenka z řady Na! Na! 

Na! Surprise říká „miluji tě“ už svým outfitem. Je to první měkoučká 

tvarovatelná Na! Na! Na! panenka s natištěnou tváří a spoustou módních 

doplňků. Celkem můžete nasbírat 6 různých druhů Zamilovaných panenek, 

které na sobě mají prošívané šaty ve tvaru srdce a pod nimi tričko. Jsou 

zabalené v průhledném obalu, a tak už na první pohled vidíte propracované 

detaily a drobné doplňky, které má panenka u sebe.  

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Zamilované panenky je 649 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Y5f37A431GwdFDN 

Na! Na! Na! Surprise Camping panenka 

Na! Na! Na! Surprise panenky milují zvířátka a neváhají za nimi 

vyrazit do přírody. Při kempování se samozřejmě neobjedou bez 

plyšového spacáčku se zvířecím motivem, polštáře a oblečení 

vhodného do přírody. Zbrusu nová Na! Na! Na! Surprise 

Campingová panenka má měkoučké tělíčko a natištěný obličej 

s neuvěřitelně popracovanými detaily. Panenka má také krásné 

dlouhé vlásky, které můžete česat přiloženým kartáčem, nebo je 

ozdobit jelení či liščí čepičkou. 

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Campingové panenky je 

1 199 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/EBB2H7nn4n8MIi5 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Na! Na! Na! Surprise Camping sada 

Panenky z řady Na! Na! Na! Surprise milují výlety do 

přírody. Pro kempování se jim tak určitě bude hodit stylová 

Campingová sada, která obsahuje spacák, polštář, stan, 

lucernu, ohniště a další doplňky, jež při pobytu v přírodě 

ocení. Lucerna i oheň skutečně svítí a táborák dokonce 

vydává mlhu, která připomíná kouř. Campingová sada je 

vyvedena v rozkošném zvířátkovém designu, který je pro 

Na! Na! Na! Panenky charakteristický.  

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Campingové sady je 1 559 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Lc4xjSdR9uz3z5F 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové novinky Shadow High 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Nová série tajemných panenek Shadow High 

Shadow High Tajemná panenka 

Konkurenční škola oblíbených Rainbow High je na opačném konci duhy a nese název 

Shadow High! Šest Tajemných panenek vás na první pohled zaujme různými odstíny 

šedé a tajuplným lookem. V sérii je dokonce i jeden kluk, který však do holčičího 

kolektivu skvěle zapadá. Shadow High panenky mají originální módní styl. V balení 

najdete hned dva outfity a mnoho užitečných doplňků. Panenky vysoké 28 cm mají 

hebké česatelné vlásky a odnímatelné ruce v zápěstí pro lehčí manipulaci při oblékání. 

Připojte se i vy k nové partě na Shadow High a užijte si zábavu s Tajemnými 

panenkami.  

Doporučená cena Shadow High Tajemné panenky je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/HaeXXXs1CuQpKcy 

Shadow High Neonová panenka 

Elitní akce pro ty nejlepší z nejlepších. Neonové panenky mají to štěstí a mohou 

být u toho jako reprezentantky školy Shadow High! Ukážou nejen své trendy 

outfity, ale předvedou i své hudební nadání. Mají dlouhé vlasy, které lze česat, 

pohyblivé klouby i odnímatelné ruce pro snadnější oblékání. Balení obsahuje dva 

outfity, módní doplňky a také hudební nástroje, jako například bicí. Se svými 28 

cm, neonovými barvami a uhrančivým vzhledem rozhodně zazáří kdekoliv! 

Doporučená cena Shadow High Neonové panenky je 1 439 Kč. 

Fotografie:  

Shadow High Módní show s Ainsley 

Stylová panenka Ainsley je sice na škole nová, ale se svými trendy outfity upoutá 

pozornost okamžitě! Velké uhrančivé oči, tmavé vlasy a několik vyladěných outfitů jí 

v tom dozajista pomůžou. Panenka je velká 28 cm a mimo česatelných vlasů má i 

pohyblivé klouby a odnímatelné zápěstí pro snadnější oblékání. Balení Shadow High 

Módní show s Ainsley obsahuje 4 sety outfitů a mnoho doplňků, ze kterých můžete 

složit přes 400 oslňujících looků. 

Doporučená cena Shadow High Módní show s Ainsley je 2 079 Kč. 

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/ZZ0Np2Z89e0OiW7 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Shadow High Tajemné panenky – Naomi a Veronica Storm 

Zbrusu nová tajemná série Shadow High představuje populární 

dvojčata Naomi a Veronicu Storm. Vládnou nejen chodbám školy, 

ale také módnímu světu. Z jejich krásných tmavých vlasů jim 

můžete utvářet nápadité účesy a zkoušet různé outfity. 

V exkluzivním balení naleznete obě panenky spolu s velkou škálou 

trendy doplňků, jako jsou náušnice, hřeben, kabelka, či dokonce 

cool čelenka z ostnů. Panenky mají 28 cm a pohyblivé klouby, díky 

kterým je oblékání daleko snazší.  

Doporučená cena Shadow High Tajemné panenky – Naomi a 

Veronica Storm je 2 259 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/rvXd6AheCaRmGc1 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Wooden Critters – rozkošné dřevěné hračky pro nejmenší 

Dřevěné puzzle s čísly 

Skládačky jsou jedny z nejoblíbenějších hraček pro nejmenší děti. Učí je 

rozpoznávat barvy, tvary i čísla zábavnou formou a napomáhá k rozvoji 

dětské motoriky. Rozkošné Dřevěné puzzle s čísly mají tvar jednorožce, 

dinosaura nebo lamy. Každá hračka má dřevěnou základnu s pěti čísly, která 

se dají otočit a napočítat do deseti. 

Doporučená cena Little Tikes Wooden Critters Dřevěných puzzlí s čísly je 

469 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 1 roku.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/6qUtnEQkcs48lqn 

Dřevěný závodník 

Zábavní zvířecí závodníci se těší až vyrazí na trať. Díky funkčním kolečkům je 

pro děti pohyb se zvířátky velmi snadný. Také tvar hračky umožňuje snadné 

uchopení. Do rodiny Dřevěných závodníků patří roztomilá lama, barevný 

jednorožec a veselý dinosaurus. 

Doporučená cena Little Tikes Wooden Critters Dřevěného závodníka s čísly je 

199 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 1 roku.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/lIe3hUiNX8OxDCq 

Houpací zvířátka 

Houpací zvířátka z řady Wooden Critters patří do kategorie senzorických 

hraček. Posouváním šesti barevných korálků pro spirálovitém labyrintu děti 

rozvíjejí svou drobnou motoriku. Zvířátka se navíc umí i houpat. Vyberete pro 

své děťátko dinosaura, lamu nebo rozkošného jednorožce? 

Doporučená cena Little Tikes Wooden Critters Houpacího zvířátka je 419 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 1 roku.  

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/xHhBiicwUVNoZNi 

Dřevěná věž 

Při skládání barevných kroužků si děti užijí spoustu legrac. Dřevěná věž ze 

série Wooden Critters má 8 kroužků, které se na sebe postupně skládají. Při 

sestavování věže se děti učí rozpoznat velikost jednotlivých částí, jejich barvu 

a cvičí koordinaci ruka-oko i technickou zdatnost. Můžete si opět vybírat mezi 

lamou, jednorožcem a dinosaurem, které jsou tvářemi dřevěných hraček 

Wooden Critters. 

Doporučená cena Little Tikes Wooden Critters Dřevěné věže je 369 Kč. Hračka 

je vhodná pro děti od 1 roku. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/FmmtLeWRrrf3O4d 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Dřevěné tahací hračky 

Když už začínají děti s prvními krůčky, je to jen 

otázka času, než se rozeběhnou úplně. Pak je 

určitě zabaví tahací hračky, které mohou brát s 

sebou na jejich objevné výpravy. Dřevěné tahací 

hračky Wooden Critters stačí vzít za provázek a 

hračka se po šesti kolech rozjede kupředu. Každé 

zvířátko má na zádech dvě kola, která se při jízdě 

rozpohybují. Rozkošný pestrobarevný design zase 

doprovázejí motivy oblíbených zvířátek série 

Wooden Critters, kterými jsou lama, jednorožec a dinosaurus. 

Doporučená cena Little Tikes Wooden Critters Dřevěné tahací hračky je 549 Kč. Hračka je vhodná pro 

děti od 1 roku.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/6WVbQRmahdYGwza 

 

www.little-tikes.cz 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

High-tech vybavení od Little Tikes pro malé objevitele 

Little Tikes Tobi 2 HD Kamera 

 

S kamerou Tobi 2 HD mohou děti natáčet a upravovat velmi kvalitní videa. 

Balení obsahuje dvě kamery, se kterými mají děti možnost nejen natáčet, 

ale i fotografovat. Mezi funkce kamery patří různé speciální efekty, zelená 

obrazovka (tzv. green screen) či více než 40 animovaných pozadí. Pokud 

si vaše děti chtějí vyfotit selfie, ani to není problém díky selfie tyči, stativu, 

výklopné kameře či automatickému časovači. To vše je totiž součástí 

výbavy. Navíc na kameře mohou děti hrát zábavné hry či nahrávat a měnit 

svůj hlas. V balení najdete také USB kabel na snadné dobíjení a stahování 

videí nebo fotek.  

 

Doporučená cena produktu Little Tikes Tobi 2 HD Kamera je 2 399 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 6 let.  

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/cTId9nRQ40Hl6pJ 

 

Tobi 2 HD Chytré hodinky 

 

Chytré hodinky s pokročilou grafikou Tobi 2 mají svého robota, který 

má pohyblivé „ruce a nohy“ a až přes 100 různých výrazů. Dále 

obsahují krokoměr, budík, stopky, několik různých ciferníků, 2 

fotoaparáty a spoustu dalšího. Děti si na nich mohou zahrát i hry. Nuda 

tak nemá žádnou šanci! Jsou skvělým pomocníkem pro malé děti a 

jejich rozvoj. Balení s hodinkami obsahuje ještě barevný pásek, stojan 

na hodinky a kabel Micro-USB na dobíjení či stahování videí a fotek. 

 

Doporučená cena produktu Little Tikes Tobi 2 Chytré hodinky je 

1 849 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 6 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/D49qKVzAKCbx8bO 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Péče o domácnost s Little Tikes  

Moje první koupelna 

Čištění zubů, mytí rukou, česání a foukání vlasů nebo dokonce 

holení! To jsou aktivity, které si mohou děti nacvičit ve své dětské 

koupelně, která realisticky napodobuje skutečné koupelnové 

vybavení. Děti tak mohou předstírat, že se ráno chystají do práce 

stejně jako jejich rodiče. Pod funkčním kohoutkem si mohou umýt 

ruce a vyčistit zuby. Fénem, který fouká vzduch, si zase mohou 

poupravit svůj účes. Pod umyvadlem nechybí ani úložný prostor pro 

veškeré doplňky. 

Doporučená cena Little Tikes Mojí první koupelny je 1 939 Kč. Produkt 

je vhodný pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/aZqd8YXVcHFu4YO 

Můj první dřez se sporákem 

Mytí nádobí je mnohdy velmi neoblíbenou domácí prací. Jak 

děti vést k tomu, aby je to bavilo? Interaktivní hračka Můj 

první dřez se sporákem je navržená tak, aby vypadala jako 

skutečný dřez. Děti tak v rámci hry mohou rodičům pomáhat 

s mytím různých talířků, příboru i hrnečků, které jsou součástí 

vybavení, a učit se postupům při vaření. Z kohoutku teče díky 

čerpadlu voda a knoflíky na sporáku vydávají podobný zvuk, 

jako když zapínáte skutečný plynový vařič.  

Doporučená cena Little Tikes Můj první dřez se sporákem je 849 Kč. Produkt je vhodný pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/iI3K5J8U1mAxv34 

Moje první lednička 

„Copak si dám dobrého?“ přemýšlí vaše dítko při pohledu do 

Mojí první ledničky od firmy Little Tikes. Lednička je navržená 

tak, aby vypadala jako skutečný spotřebič v americkém stylu. 

Při otevření dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení. Ve dveřích je 

umístěn také ledovač, ze kterého se sypou ledové kostky 

z plastu. Uvnitř lednice jsou potraviny, z nichž mohou děti 

vyrobit nějakou dobrotu. Lednice má také vlastní mrazák a na 

dveřích najdete malé magnetky, na které lze přicvaknout 

třeba vzkaz nebo obrázek. 

Doporučená cena Little Tikes Mojí první ledničky je 1 779 Kč. Produkt je vhodný pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/0Jiog08R4ODJU0I 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Moje první trouba 

Některé maminky a někdy i tatínkové s oblibou vaří a pečou. Malí 

pomocníci by jim rádi pomáhali, ale pro tak malé děti je kuchyň 

docela nebezpečným místem. Postupy při pečení si tak děti mohou 

natrénovat v Mojí první troubě, která realisticky napodobuje 

skutečný sporák. Jakmile budou mít děti připravené sušenky, vloží 

je v pečicí nádobě do trouby, ve které lze nastavit i výšku roštu. 

Otočením knoflíků a stisknutím tlačítek se rozsvítí trouba i světlo 

na pracovní desce a z trouby se začnou ozývat zvuky pečení. 

Doporučená cena Little Tikes Mojí první trouby je 1 779 Kč. Produkt je vhodný pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/JmIg0xzyKnhfuPA 

Moje první pračka 

Praní prádla může být i zábava! Děti se tak mohou hravou formou 

naučit, jak třídit oblečení, kolik dávat pracího prášku a další nezbytnosti. 

Jakmile je prádlo roztřízené v koších, vložíte je do otáčecího bubnu 

pračky. Pak už jen stačí přidat prací prostředek do zásuvky a otočit 

knoflíkem, čímž se aktivují veškeré funkce. Pračka umí svítit a vydává 

zvuky jako skutečná pračka či sušička. 

Doporučená cena Little Tikes Mojí první pračky je 1 779 Kč. Produkt je 

vhodný pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/jy2XTlPnHe1t7sg 

Sekačka na trávu 

Příchod jara znamená pro mnoho domácností i řadu povinností na 

zahradě. S drobnými úkony, jako je okopání záhonu či sázení, mohou 

děti rodičům pomoct. Sekání trávníku je však činnost, která by pro ně 

mohla být nebezpečná. Můžete jim pořídit dětskou Sekačku na trávu 

od společnosti Little Tikes s řadou realistických funkcí, díky nimž 

mohou děti své rodiče napodobovat. Při „sekání“ přeskakují uvnitř 

korálky připomínající realistické zvuky skutečné sekačky, zatímco při 

zatáhnutí za startovací šňůru uslyšíte zvuk motoru. Díky 

odnímatelnému kanystru, ze kterého mohou děti do sekačky „nalévat 

benzín“, a cvakajícímu klíči si budou připadat jako opravdoví 

zahradníci. 

Doporučená cena Little Tikes Sekačky na trávu je 839 Kč. Produkt je vhodný pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/75Gb3D2kdqKACc4 

 

www.little-tikes.cz 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Život je hrou s Little Tikes 

Zvířátka jsou zkrátka rozkošní tvorové. Někdy však také musí 

k lékaři. Moje první veterinární ordinace z řady Little Tikes 

seznamuje děti s činností zvířecího doktora. Pult obsahuje 

několik přihrádek, včetně dvou košů a klecí, kde se zvířecí 

miláčci probírají po narkóze nebo čekají na odvoz domů. 

Každé zvířátko mohou děti v rámci vyšetření zvážit na 

funkční váze. Určitě se bude hodit i sklápěcí pult 

s nastavitelným světlem a umyvadlo s kohoutkem. Na 

průhledný monitor lze kreslit fixou. V balení děti naleznou 

také plyšovou kočku, želvu, obvaz, pamlsky i manžetu na 

měření krevního tlaku, stříkačku, stetoskop a řadu dalších 

pomůcek. 

Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první veterinární ordinace je 3 369 Kč. Hračka je vhodná 

pro děti od 3 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/B5NYE650dBmsncP 

Můj první bowlingový set 

Bowling je perfektní zábava pro více hráčů. Se Sadou Můj první 

bowlingový set se vaše ratolesti naučí základům této hry. Děti 

mohou shazovat kuželky lehkými koulemi a díky tlačítku na panelu 

konzole je snadno postaví zpět. Odpadá tak nepopulární stavění a 

vyvažování kuželek. Set obsahuje také samotnou bowlingovou 

dráhu, která nevyžaduje montáž, a tak si děti mohou hned začít hrát. 

Rukojeť umístěná na panelu s kuželkami usnadňuje jeho přepravu, 

takže je možné hrát bowling uvnitř i venku. 

Doporučená cena produktu Little Tikes Můj první bowlingový set je 

989 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/UssLr5Llj3aU0E8 

Moje první pokladna 

Většina maminek se vydává na nákup i se svými dětmi. Není tedy divu, 

že velmi populární hračkou jsou právě dětské pokladny. Little Tikes 

Moje první pokladna je navržená tak realisticky, že si děti mohou 

připadat jako opravdové pokladní v supermarketu. Prodávají malí 

obchodníci zrovna oděvy, potraviny nebo v železářství? Podle toho si 

děti vyberou ze tří různých obrazovek pokladny. Ručním skenerem 

načítají zboží a platba kreditní kartou aktivuje zvuky a světla pokladny. 

Klíčem lze otevřít zásuvku na hotovost, kde se nacházejí papírové 

bankovky i mince.  

Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první pokladna je 969 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 2 

let. 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/542R8ASTFEINPPR 

Moje první lékárnička 

Malým lékařům nesmí chybět Moje první lékárnička, která obsahuje 

veškeré potřebné příslušenství. Gázu na škrábance a říznutí, 

interaktivní teploměr pro kontrolu teploty, obvaz se suchými zipy 

pro případ podvrknutí. Sada obsahuje celkem 25 zdravotnických 

potřeb, a to včetně obličejové masky, dezinfekce a dalších 

nezbytností. Vše je uloženo v kufříku s praktickým madlem, díky 

kterému je pro začínající lékaře vždy připraven k použití pro případ 

pohotovosti. 

Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první lékárnička je 709 

Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/fMui0OspdVeU5ih 

Moje první jídlo domů 

Zná to snad každá rodina. Někdy prostě není čas nebo nálada na 

vaření, tak se objedná jídlo s donáškou domů. Děti mohou i v tomto 

případě následovat své vzory a hrát si s Little Tikes sadou Moje první 

jídlo domů. Přijmou objednávku, kterou přichystají a následně i 

doručí. Malí zákazníci si mohou vybrat z pokrmů tří různých 

světových kuchyní, ale mohou si také jídlo nakombinovat dle své 

fantazie. Bude to tacos s omáčkami a guacamole, pizza nebo čínské 

nudle? V nabídce jsou i steaky, zelenina či houby. Krabičky od jídel 

nemusí zamířit rovnou do odpadu, ale je možné je zrecyklovat a 

vytvořit z nich servírovací tác. 

Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první jídlo domů je 999 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 

let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/P4HdyMRkvfbjtO3 

 

www.little-tikes.cz 
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Veronika Jíšová 
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Moje první zahrada 

Konev a rukavice 

Žluté elastické rukavice jsou perfektní pro ochranu dětských ručiček při 

práci na zahradě. Společně se zelenou konví na zalévání jsou tak skvělá 

dvojice zahradních hraček pro vaše děti. Konev je vyrobena z lehkého 

kovu s objemem 1,5 litru, je tedy vhodná pro zalévání zahrady a jakékoliv 

přenášení i pro nejmenší. Rukavice jsou navíc elastické, a tak se nemusíte 

bát, že byste netrefili velikost.  

 

Doporučená cena Little Tikes Moje první zahrada (Growing Garden) 

Konev a rukavice je 419 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

 

Malé nářadí 

Látková taška s malým nářadím je úžasný dárek pro vaše děti. Lopatka, vidle i 

hrabičky jsou vyrobeny z lehkého kovu, a jsou tak pro malé zahradníky ideální 

variantou. V balení jsou spolu s taškou, která má mnoho kapes na potřebné 

nářadí, a díky jejímu odolnému materiálu ji mohou děti po zahradě nosit, jak 

budou chtít. Navíc krabice, v níž vybavení koupíte, slouží i jako květináč.  

 

Doporučená cena Little Tikes Moje první zahrada (Growing Garden) Malé nářadí 

je 419 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

 

Velké nářadí 

Sada velkého nářadí je vyrobena z lehkého odolného kovu a dřeva. 

Balení obsahuje tři základní zahradní nástroje, jako jsou hrábě, 

lopata a zahradní motyka. Nejen že je sada velmi lehká a snadno 

přenositelná, ale naučí vaše děti i trpělivosti a odpovědnosti za 

svou první péči o zahradu.  

 

Doporučená cena Little Tikes Moje první zahrada (Growing 

Garden) Velké nářadí je 829 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  
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Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Kolečko a lopata 

Zahradní kolečko pro nejmenší je navrženo pro příjemné a snadné 

použití. Má otáčivé přední kolo, díky čemuž bude manipulace s ním 

jednoduchá v jakémkoliv terénu. Navíc gumové rukojeti budou pro 

dětské ručičky velmi pohodlné.  

 

Doporučená cena Little Tikes Moje první zahrada (Growing Garden) 

Kolečko a lopata je 399 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Z1n9ZBx38eCJor8 

 

www.little-tikes.cz 

 

mailto:jisova@know.cz
https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Z1n9ZBx38eCJor8
http://www.little-tikes.cz/


Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Auťáky Dirt Diggers: pořádné stroje pro těžkou práci 

Dirt Diggers Sklápěč Monster 

Velký sklápěč má dlouhý jeřáb pro nakládání materiálu na korbu. 

Ať už jde o písek, hlínu nebo kamínky, pro Sklápeč Monster je to 

hračka. Náklad můžete vysypat na místě určení nakloněním 

nákladového prostoru do strany. Jeřáb lze otáčet až o 360° za 

pomoci praktické rukojeti. Přední kabina má také integrovanou 

rukojeť, aby se dětem auto co nejsnadněji ovládalo. Díky obřím 

terénním kolům a robustní konstrukci zvládne tento pracant 

jakoukoliv těžkou práci na stavbě. 

Doporučená cena Little Tikes Dirt Diggers Sklápěče Monster je 1 279 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 

3 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/shWCoC2bp53gcua 

Dirt Diggers Stavební auta 

Děti hru s kamiony, bagry a stavebními auty zkrátka milují. Tyto 

hračky podporují aktivní hru a rozvíjí dětskou fantazii. Stavební auta 

zastanou většinu těžkých prací, jako je míchání malty, nakládání a 

odvážení materiálu. Z aut lze snadno sundat vrchní korbu či rameno 

nakládací lopaty.  

Doporučená cena Little Tikes Dirt Diggers Stavebního auta je 669 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/EbKq4qnMJV1JUgG 

 

Dirt Diggers Popelářský vůz 

Které dítko se nechtělo stát popelářem? Každý den vyrážet do 

ulic města, vysypávat popelnice a udržovat pořádek je úkolem 

Popelářského vozu z řady Dirt Diggers. Odnímatelný odpadkový 

koš slouží k nabírání nečistot a písku. Nádobu na odpad pak už 

stačí jen připevnit do nakládacího ramene a vysypat do korby. 

Jakmile je Popelářský vůz plný, náklad je možné vysypat 

nakloněním nákladového prostoru. 

Doporučená cena Little Tikes Dirt Diggers Popelářského vozu je 719 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 2 

let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/rs42FrDhtMPyOOp 
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Dirt Diggers Hasičské auto 

Hasičské auto z řady Dirt Diggers umí hasit oheň opravdovou vodou. 

Výsuvný žebřík se otáčí a funguje jako vodní čerpadlo. Pak už jen 

stačí zamířit stříkačkou na cíl a pokusit se co nejrychleji uhasit požár. 

Hasičské auto má robustní konstrukci a velká kola, takže zvládne 

projet i obtížnějším terénem. Hračka je vhodná pro hru venku i 

uvnitř. 

Doporučená cena Little Tikes Dirt Diggers Hasičského auta je 719 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/TlruCdNs6NSmY0r 

Dirt Diggers Minis 

Auta Dirt Diggers Minis jsou malými verzemi oblíbených 

stavebních a pracovních aut. Mini náklaďák můžete použít 

kdekoliv, kde je potřeba něco odvézt. Materiál do něj můžete 

naložit pomocí Mini nakladače a jeho šikovné lopaty. Mini hasičské 

auto a Mini popelářský vůz zase zastanou potřebnou práci ve 

městě. 

Doporučená cena Little Tikes Dirt Diggers Minis je 269 Kč. Hračka 

je vhodná pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/UqGrBdpktcnbLkf 
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Veronika Jíšová 
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E-mail: jisova@know.cz 

Hračky nejen pro kluky  

Interaktivní autíčka 

Závod začíná! Nadupané sporťáky z řady Touch n´Go Racers jsou 

rychlé jako blesk. Stačí se dotknout senzoru „GO“ a auto se rozjede 

se zvukem skřípějících pneumatik. Čtyři dotykové senzory aktivují 

další zvuky, jako je rachot motoru či klakson. V nejnovější řadě 

Interaktivních autíček najdete robustní žlutý Pick-up, Bílý a 

Červený závoďák nebo dokonce Policejní závoďák. Které z nich 

dorazí do cíle jako první? 

Doporučená cena Little Tikes Interaktivních autíček je 379 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 2 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/RoBLI1DHkvPqPnz 

Mighty Blasters Pistole 

Nechte své malé superhrdiny zažít supersílu díky Mighty 

Blasters Pistoli. Zbraň byla navržena speciálně pro děti od 

tří do pěti let. Pistole se nabíjí zepředu super měkkými a 

bezpečnými barevnými náboji. Dostřel má pistole okolo 

3,5 metru. Na zadní straně obalu je terč, na kterém si děti 

mohou trénovat svou mušku. Pistole Mighty Blasters je 

vhodná jak pro hraní uvnitř, tak i pro zábavné přestřelky 

venku. 

Doporučená cena Little Tikes Mighty Blasters Pistole je 

559 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/hMvZ6Y6l3XFGj7f 

Mighty Blasters Duo pistole 

Dvojnásobnou zábavu si děti užijí s Duo pistolí Mighty 

Blasters. Pistole střílí totiž hned dva náboje naráz! Lze s ní 

vystřelit i přes 3,5 metru daleko. Duo pistole se nabíjí 

zepředu 6 barevnými a měkoučkými náboji, takže se 

nemusíte bát o bezpečí svých ratolestí. Než začne 

přestřelka, mohou si děti svou trefu natrénovat na terči, 

který je na zadní straně obalu. 

Doporučená cena Little Tikes Mighty Blasters Duo pistole je 

799 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/TGqwa5TJU9CZciE 
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Mighty Blasters Kuše 

Hračky Mighty Blasters podporují hraní a byly přímo navržené 

pro menší děti. Pro střelce začátečníky je nejvhodnější zbraní 

Kuše. Lze ji velmi jednoduše nabít zepředu 4 měkkými 

barevnými náboji a pak už stačí jen zamířit a pokusit se trefit 

terč. Většinou stačí jen chvilka a děti se hned naučí zasáhnout 

svůj cíl. Skvělé je, že si děti mohou hrát nejen doma, ale i venku 

s kamarády nebo rodinou. 

Doporučená cena Little Tikes Mighty Blasters Kuše je 709 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 3 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/huRBhLuTKS3RgfN 

Tahač s návěsem 

Pro přepravu aut na dlouhé vzdálenosti se i v běžném provozu občas 

používají velké tahače. Little Tikes Tahač s návěsem pro přepravu aut 

zvládne odvézt dvě závodní auta uvnitř a jedno se vejde dokonce i na 

střechu. Pro snadnou nakládku má automobil zadní rampu, díky které 

snadno naloží všechna závodní auta. Díky kvalitnímu materiálu a robustní 

konstrukci si děti mohou hrát s Tahačem uvnitř i venku.  

Doporučená cena Little Tikes Tahače s návěsem pro přepravu aut 1 079 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 3 let. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/gsA3v6bYMHeHbN0 

 

www.little-tikes.cz 
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Little Tikes hudební nástroje 

Moje první elektrická kytara 

Elektrická kytara od značky Little Tikes hraje jako opravdová a má 

dokonce čtyři režimy. Můžete si zahrát s kapelou, free play, solo jam, 

nebo přehrát jakoukoli skladbu díky Bluetooth spojení s mobilním 

telefonem či tabletem. V balení najdete i popruh ke kytaře. Krabice vám 

poslouží jako pouzdro na kytaru. Svou krásnou červenou barvou a sytým 

zvukem určitě zaujme každé dítě.  

Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první elektrická kytara je 

1 139 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/hTiuuX78zb7VmJJ 

Moje první kytara 

Akustická kytara v klasickém přírodním provedení může být nácvikem na 

skutečnou kytaru. Balení obsahuje také nastavitelný hnědý popruh a 

krabice poslouží jako opakovaně použitelné pouzdro. Hraje ve čtyřech 

režimech: hra s kapelou, free play, solo jam a přehrávání skladby pomocí 

Bluetooth.  

Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první kytara je 1 129 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/j9zkeB7m9KQHqrT 

Moje první bubny 

Chcete mít doma malého bubeníka? Bicí souprava pro ty 

nejmenší muzikanty skvěle poslouží k nácviku rytmu. Bubny 

mají krásný modrý design a samozřejmostí jsou také dřevěné 

paličky společně s popruhem a krabicí, která slouží jako 

pouzdro. Hrát mohou ve čtyřech režimech: solo jam, free 

play, hra s kapelou a přehrávání skladeb pomocí Bluetooth 

spojení s mobilním telefonem či tabletem.  

 Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první bubny je 1 

349 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/MrwjZlp3K5okGNQ 
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Moje první klávesy 

Moje první klávesy v modré barvě s mikrofonem jsou skvělým dárkem 

pro budoucí hudebníky. Hrají ve čtyřech režimech: free play, solo jam, 

hra s kapelou a přehrají jakoukoliv skladbu přes Bluetooth. Navíc 

mikrofon přehrává a zaznamenává hlas, takže si s ním nejen děti 

mohou užít spoustu legrace. Krabice může posloužit jako opakovaně 

použitelné pouzdro.  

Doporučená cena produktu Little Tikes Moje první klávesy je 1 129 Kč. 

Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/5nfiWhODUgcHYsz 

Můj první mixážní pult 

Mixážní pult nesmí chybět na žádné dětské oslavě. Realisticky 

navržený pult má čtyři režimy hraní: solo jam, free play, hra s kapelou 

a přehrávání skladeb přes Bluetooth. Dokonce má i konektor na 

sluchátka, a tak si děti mohou své hudební výtvory pouštět přímo do 

uší. Krabice slouží i jako pouzdro. 

 

Doporučená cena produktu Little Tikes Můj první mixážní pult je 1 129 

Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/qqbXzpUIVLV7Oc1 
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Mazlíčci Rescue Tales 

Mláďátka z útulku 

Každé zvířátko je v balení ve tvaru psí boudy či kočičího domečku. 

Mláďátko má jako doplněk svůj obojek a papír o adopci. V krabici najdete 

také samolepky, kterými děti mohou domeček pro své zvířátko ještě 

dozdobit. Vybrat si můžete mezi zlatým retrívrem, mopsíkem, kníračem, 

či mourkem.  

 

Doporučená cena produktu Little Tikes Rescue Tales Mláďátka z útulku je 

359 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/HVhPa22NgApLNtt 

Pejsci z útulku 

Nejen že jsou Rescue Tales Pejsci skvělou hračkou na mazlení, ale umí i 

spoustu věcí. Vrtí ocáskem, kývají hlavou, kňučí a vydávají ještě další 

zvuky. Balení je jako psí bouda, a pokud domeček otočíte naruby, děti si 

ho dokonce samy mohou vybarvit a navrhnout podle sebe. Pejsci mají 

také barevný obojek a certifikát o adopci. V nabídce je několik ras 

pejsků, jako je dalmatin, rotvajler, pekinéz či růžový pudlík. 

Doporučená cena produktu Little Tikes Rescue Tales Pejsci z útulku je 839 

Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/vq8OjUTa3kX5SiK 

Psí salón 

S jedinečným Psím salónem si vaše děti užijí mnoho zábavy. Balení 

obsahuje štěně labradora v čokoládově hnědé barvě, vanu s funkční 

sprchou a mnoho doplňků. Pejsek je vyrobený z dobře schnoucího 

materiálu, a tak ho vaše děti mohou koupat celé hodiny. V sadě najdete 

také psí šampon, gumovou kachničku, fén na hraní, kartáč a certifikát o 

adopci. Na sobě má štěně i svůj vlastní obojek se známkou.  

Doporučená cena produktu Little Tikes Rescue Tales Psí salón je 

1 019 Kč. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/j9vwHumuoy6cCqY 
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